Consiliul Local al municipiului Marghita
Hotarare
pentru proiectul „SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII
MARGINALIZATE DIN MUNICIPIUL MARGHITA” în vederea
depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014 – 2020 axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1, Cererea de Propuneri de
Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în care există
populație aparținând minorității rome”
Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in sedinta
ordinara din 28 iulie 2016
Vazand referatul de specialitate al compartimentelor de specialitate
inregistrat sub nr. 6275 din 22..07.2016
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, alin, (6) lit
”a” și art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă aplicarea de către municipiul Marghita a proiectului
„SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN
MUNICIPIUL MARGHITA”, în valoare totală de 26.765.460,25 RON, în
vederea contractării unei finanţări nerambursabile prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4, PI 9.ii OS 4.1,
Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI
3600) în care există populație aparținând minorității rome”.
Art.2. Se aprobă contribuţia proprie la cheltuielile eligibile ale
proiectului, în valoare de minim 327.721,77 RON, reprezentând minim 2%.
Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru toate cheltuielile
neeligibile în valoare de 0,00 RON, inclusiv cheltuielile conexe şi a
resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în
condiţiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.4 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pus la dispoziție
de către AM POCU între Municipiul Marghita – în calitate de lider de
parteneriat, partenerii privați selectați urmare a derulării procedurii de

selecție a partenerilor privați – Fundația Creștină Elim și partenerii publici –
Grupul Școla Horvath Janos și Spitalul Municipal Dr. Mircea Pop.
Art.5 Se aprobă respectarea condițiilor privind durabilitatea
proiectului conform Anexei 6: Declarație pe propria răspundere privind
asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor
sprijinite, precum și extinderea perioadei minime de asigurare a durabilității
pentru toate acțiunile menționate în declarația mai sus menționată de la
perioada minimă de 6 luni, la o perioadă de 7 luni.
Art.6 Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Executivul Consiliului Local al municipiului Marghita, prin
Compartimentul de afaceri europene.
Presedinte de sedinta
Horvath Sandor
Marghita, nr 14 din 28 iulie 2016
Adoptata cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti

Contrasemneaza
Demeter Cornelia

